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- IOD retributie -

Retributiereglement lnname Openbaar Domein

Aanwezig
Nicole De Munter, Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura
Calsyn, Danny Smessaert, Koen Loete, Dirk Van de Velde, Janvier Buysse, Rita De Coninck, Odette Van Hamme, Filip
Smet, Michel De Sutter, Gertjan Blomme, Rudi Desmet, Paul Verstraete, Hilde Lampaert, Peter De Graeve, Janick
Smessaert, Matyas Blanckaert, Sandra Coremans, Danny Plaetinck, Kelly De Vlamynck, Nathalie De Coster, Meike Van
Grembergen

Afwezigen
Kevin Roos

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
JURIDISCH KADER
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maaft2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De wet van24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en laterewijzigingen, inzonderheid artikel 17,52,
1"a.

Het retributiereglement van de stad Eeklo van 21 maart 2016 betreffende
zone.

de

betalende en blauwe

MOTIVERING
De gemeenteraad heeft in zitting van 21 maart 2016 het retributiereglement betalende/blauwe zone
goedgekeurd.
Het is noodzakelijk om de inname van het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, afbraak- of
onderhoudswerken op een eenduidige manier te reglementeren.
Het is billijk een vergoeding te vragen voor de inname van het openbaar domein voor privaat gebruik,
zoals onder andere het plaatsen van containers, stellingen, bouwkranen enzovoort waarbij
signalisatie wordt geplaatst of de weg wordt afgesloten.

Jaarlijks worden er t1.000 vergunningen inname openbaar domein afgeleverd door de stad Eeklo.
Deze worden niet altijd volledig en vaak ook foutief ingevuld, worden bijna altijd te laat aangevraagd,
er wordt een te lange periode van inname aangevraagd of te veel inname van het openbaar domein
aangevraagd, er worden teveel wijzigingen aangevraagd enzovoort.
Om dit in te perken is het noodzakelijk dat de aanvrager beter nadenkt over zijn inname en duurtijd
en een correcte aanvraag indient.
Vanaf I mei 20l9zullendeinnamesopenbaardomeinenkel digitaal aantevragenzijnenkunnen
ze ook digitaal worden verwerkt. De overheid is verplicht GIPOD (Generiek lnformatiePlatform
Openbaar Domein) in te vullen om zo de minder hinder in kaart te brengen en te beheersen.
ADVIES

I
FINANCIELE VERANTWOORDING
Aankoop digitaal programma Eagle (is in 2018 aangekocht)
lnkomsten van retributie.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

STEMMING
14 voor, 12 tegen en geen onthoudingen

BESL¡SSING

Aftikpl

1

ffiioutlereglement

lnname openbaar Domein (lOD), in bijlage aan deze beslissing gevoegd,

wordt goedgekeurd.

Artikel2
De bepalingen in dit reglement treden in werking op 1 mei2019.

Stad Eoklo energiek, eigenzinnig, echt.

U

Biilaqe:
Retributiereqlement inname openbaar domein (lOD)
HOOFDSTUK I : TOEPASSINGSGEBIED
Artikel I
Er wordt een retributie geheven op de inname van het openbaar domein en deze is geldig vanaf het
jaar 2019.

Dit retributiereglement is van toepassing alle dagen, ook op zon- en feestdagen.

Het

retributiereglement betalende/blauwe zone van 21 maa¡t 2016 bl|ft wel van toepassing.
Alle aanvragen voor datum van heden zijn vrijgesteld van dit reglement.

Artikel2
Elke natuurlijke of rechtspersoon moet naar aanleiding van de uitvoering van bouw-, afbraak- of
onderhoudswerken aan of op een private eigendom machtiging vragen aan het stadsbestuur om
gebruik te maken van een deel van het openbaar domein ten behoeve van deze bouw-, afbraak- of
onderhoudswerken.
Deze machtiging is ook verplicht voor andere types innames zoals verhuis, leveringen,...

HOOFDSTUK ll: MACHTIGING
Artikel 3

Deze machtiging houdt de toelating in om op het openbaar domein afsluitingen, stellingen,
bouwmaterialen, kranen en dergelijke te plaatsen.
Artikel4
De aanvraag gebeurt aan de hand van een hiertoe door het stadsbestuur ter beschikking gesteld
digitaal aanvraagformulier waarop het voorziene gebruik van het openbaar domein wordt
weergegeven.
Bij de aanvraag wordt een plan waarop de plaats en de oppervlakte waarbinnen alle voorwerpen
moeten geplaatst worden ingetekend.
Er wordt eveneens een wegomlegging en signalisatieplan toegevoegd indien van toepassing.
ArtikelS
Het is niet toegelaten om de vastgestelde oppervlakte te overschrijden tenzij na een nieuwe en
goedgekeurde aanvraag aan het stadsbestuur.
Artikel6
Het digitaal aanvraagformulier staat ter beschikking op www.eeklo.be, mobiliteit en werken, inname
openbaar domein

ArtikelT
De aanvrager is ertoe gehouden de vergunning waaiin de machtiging wordt verleend op een-'
zichtbare plaats aan te brengen zodat controle steeds mogelijk is.
ArtikelS
Het bezetten van het openbaar domein in het kader van dit reglement heeft steeds het karakter van
een gedoogzaamheid. Het stadsbestuur kan aldus aan diegene die een machtiging heeft bekomen
verzoeken om de inname met onmiddellijke ingang te beëindigen om redenen van algemeen belang
of openbaar nut.
Artikel9
Het stadsbestuur kan steeds aanvullende voorwaarden opleggen ten behoeve van de openbare
veiligheid.

Artikel 10
Degene die machtiging heeft bekomen is ertoe gehouden de geplaatste obstakels aan te duiden
overeenkomstig de geldende verkeersreglementering.
lndien hiertoe verkeerssignalisatie moet worden ontleend van het stadsbestuur is het reglement op
het gebruik van stedelijke verkeerssignalisatie ten behoeve van het privatief gebruik van de openbare
weg, op het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie en houdende het heffen van een retributie
op dit gebruik en de ontlening van toepassing.
Artikel 11
Dre stad is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inname van het openbaar domein.

De vergunninghouder draagt alle verantwoordelijkheid van de door hem geplaatste obstakels. De
vergunninghouder is eveneens aansprakelijk voor schade aan het openbaar domein die het gevolg
is van deze inname.
HOOFDSTUK lll: RETRIBUTIE

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Artikel 12

Op de bezetting van het openbaar domein in het kader van dit reglement is een retributie
of rechtspersoon die deze inname van het openbaar domein

verschuldigd door de natuurlijke
aanvraagt.

Artikel 13

Per afgeleverde vergunning voor inname openbaar domein en parkeerplaatsen wordt een
administratieve kost van 10 € aangerekend.

Artikel

l4

Wanneer gevraagd wordt om de bestaande vergunning te wijzigen of te verlengen, moet een nieuwe
vergunning worden opgemaakt waarbij een administratieve kost van 10 € wordt aangerekend.
Wanneer de wijziging/verlenging enkel over datum gaat dan is de wijziging/verlenging van datum ten
laatste drie werkdagen voor de einddatum van de bestaande vergunning meegedeeld wordt aan
mobiliteit@eeklo.be zal er geen administratieve kost van 10 € worden aangerekend voor de nieuwe
vergunning.

Artikel 15
De retributie wordt vastgesteld op 0,30

€ per vierkante meter/dag met een minimum van 4 € per
afgeleverde vergunning.
De eerste drie dagen zijn gratis, uitgezonderd de inname van parkeerplaatsen in betalende of blauwe
zone. ls de inname meer dan drie dagen dan is de inname vanaf dag één te betalen. Elke dag waarbij
een inname is van het openbaar domein wordt gerekend voor een volle dag.
De controle op het aantal opgegeven m2 waarvoor de retributie is verschuldigd zal opgemeten
worden door de stadsdienst mobiliteit & werken.
Artikel 16
Wanneer de aanvrager wenst dat de verkeersborden, die nodig zijn voor de inname van het
openbaar domein, door de stadsdiensten mobiliteit & werken worden geplaatst, wordt een retributie
van 100 € per vergunning aangerekend.
Deze dienstverlening is alleen geldig op grondgebied Eeklo en is niet van toepassing voor
aannemers.

Artikel 17
Volgende vrijstellingen worden verleend:

-

werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen en de werken van
nutsmaatschappijen die een jaarlijkse forfaitaire hinderpremie betalen.

Artikel 18
Bij grote renovatieprojecten of bouwwerken met een omgevingsvergunning wordt een reductie van
het retributiebedrag van 50 % voorzien. Deze aanvraag wordt op het college van burgemeester en
schepenen besproken.

Artikel l9
Er wordt geen restitutie (terugbetaling) voorzien. Wanneer er een aantoonbare overmacht is én de
retributie hoger is dan 150 € kan een restitutie worden toegestaan.

Artikel20
De aannemer die in opdracht van een nutsmaatschappijwerkt en de werken niet uitvoert volgens de
vergunning zal onderworpen worden aan de sancties - zie artikelen 22,23 en 24.

Artikel2l

De administratieve kost, de retributie voor inname van het openbaar domein en indien gevraagd de
retributie voor het plaatsen van de verkeersborden wordt door de aanvrager digitaal betaald, aan de

balie met bancontact of per overschrijving. Als laatste instantie kan contant aan de balie worden
betaald. De betaling is telkens na goedkeuring van de aanvraag.
HOOFDSTUK lV: SANCï|ES

Artikel22
lndien wordt vastgesteld dat een natuurlijk of rechtspersoon het openbaar domein heeft ingenomen
zonder dit voorafgaandelijk aan te vragen aan het stadsbestuur zal deze persoon een administratieve
geldboete van 150 € + 25 € /dag zolang et geen registratie is van de aanvraag inname openbaar
domein bovenop de retributie zoals bepaald in artikel 13, 14, 15 en 16 worden opgelegd.

Artikel23
De aanvrager die de vastgestelde oppervlakte voor inname of de opgegeven duur overschrijdt of de
vastgestelde oppervlakte voor inname wijzigt zonder hiertoe voorafgaandelijk een aanvraag te
richten tot het stadsbestuur wordt een administratieve geldboete van 50 € bovenop de retributie
zoals bepaald in artikel 13, 14, l5 en l6 opgelegd.

Artikel24

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ambtshalve ingekohierd door het college

van

burgemeester en schepenen en is ze onmiddellijk opeisbaar.
Bij gebrek aan betaling door de aanvrager zijn de rechtsverkrijgers van de aanvrager alsmede de
eigenaar van het gebouw waaraan de werken uitgevoerd worden, de bouwheer en de aannemer
van bouwwerken eveneens hoofdelijk de retributie verschuldigd en hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling ervan.
HOOFDSTUK V: BETWISTING
Artikel23
Bij betwisting/klachVmelding is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om te
bemiddelen en uitspraak te doen.

Namens de gemeenteraad,
Nicole De Munter
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eenslu idend uittreksel :
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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